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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
6 maj 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

Övriga närvarande 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Roger Persson (S) 
Chris Persson (M) 
Janet ten Have (M) 
 
Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef  
Camilla Andersson, socialchef 
Ingrid Nilsson, socialsekreterare 
Anna Halonen, personligt ombud 
Susie Svensson, personligt ombud 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 

 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 56  Ändringar i föredragningslistan 
§ 57  Dialoger och informationsärenden 2022 
§ 58  Familjecentral 
§ 59  Ekonomisk uppföljning 
§ 60  6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad – Sekretess 
§ 61  6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad – Sekretess 
§ 62  Budgettremiss 2023 med plan för 2024-2025 
§ 63  Familjenämndens mål 2023   
§ 64  Förändring av förskolan Allegros ägarkrets och bolagsform 2022 
§ 65  Nämndinitiativ - Samverkan om läsårstider 
§ 66  Delegeringsbeslut 2022 
§ 67  Anmälningsärenden 2022 
§ 68  Anmälningsärenden 2022 – Fnifu 
§ 69  Plats för familjenämndens nästa sammanträde 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 56  

Ändringar i föredragningslistan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar om följande ändringar i föredragningslistan: 

Punkt 12, ” Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets förskola, anmälan om 
förändring av lokal” utgår. 

Punkt 17, ”Plats för familjenämndens nästa sammanträde” tillkommer. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 57 Dnr FN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten, 
samt; 

• Situationen i Ukraina: Fördelningsantalet gällande flyktingar från Ukraina för 
Tomelilla kommun är 98 personer. Migrationsverket kommer skriva om 
prognosen i maj. Just nu befinner sig mellan 15-19 personer i Tomelilla. 
Migrationsverket har upphandlat boende och upphandlingen kommer tas 
över av kommunen 1 juli. Ersättningen till kommunerna gällande 
flyktingmottagandet är inte beslutad än. 

Skolchef Johan Holmqvist informerar om läget i barn- och 
utbildningsverksamheterna. Sex ukrainska flyktingar går i grundskolan, fyra 
stycken i förskolan och en ungdom kommer börja gymnasiet till hösten. 

 

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt; 

• Säkerhet skolskjuts: Hållplatser tillkommer och tas bort utifrån barnens 
behov av skolskjuts. Behovsanalys och tillsyn görs kontinuerligt av 
skolskjutsansvarig. Parkeringssituationen är problematisk för skolbussen vid 
Lindesborgsskolan då vårdnadshavare parkerar på bussens hållplats. 

• Uppdatering Lindesborgsskolan: Planavdelningen ska ta fram ett par 
platsförslag gällande den nya skolan. I beaktande tas till exempel geografiskt 
läge och stor tomtyta. Förhoppningen är att förslagen kan presenteras för 
familjenämnden på sammanträdet i juni. 

• Två rektorer har gjort klart sin rektorsutbildning och en rektor och en 
enhetschef går rektorsutbildningen just nu. 

• Skolchef Johan Holmqvist redogör lite kort för delårsrapporten för perioden 
januari-april som kommer att behandlas i familjenämnden i juni. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 57 forts. 

Anna Halonen och Susie Svensson informerar om arbetet som personligt ombud. 
Verksamheten är ingen myndighet, de är ombud på uppdrag av den enskilde och har 
tystnadsplikt. De blir antingen kontaktade eller söker upp personer som är i behov av 
hjälp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1507. 

Verksamhetsberättelse Personligt Ombud i Tomelilla kommun 2021, handlingsid: Fn 
2022.1204. 

Säkerhet kring skolskjutsar, handlingsid: Fn 2022.1262. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 58 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Förvaltningen har haft flera möten med Region Skåne och Capio.  

Just nu är bygglovet gällande lokalen ute på remiss. Bygglovsremissen har slutdatum 
11 maj för remissinstanser, grannar och miljöförbund, exempelvis att inkomma med 
synpunkter, vilka vi ges möjlighet att svara på. Därefter kan bygglov beslutas eller ej. 

Capio flaggade för att den kan bli svårt att få familjecentralen klar till september, det 
lutar mer åt november/december. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1508. 

Tidigare behandling 
Fn § 112/2020: 

Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande 
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december. 
Fn § 122/2020: 

Familjenämnden beslutar lämna underlaget vidare till investeringsberedningen för 
vidare handläggning. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 58 forts.  

Fn § 89/2021: 

Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

Familjenämnden beslutar att presidiet tillsammans med tjänstemän ska lägga upp en 
plan för arbetet framåt. 

Fn § 100/2021: 

Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att 
starta en öppen förskola som samverkar med öppenvården kring familjer för det fall 
att samverkan mellan kommunen, Capio och regionen inte kommer vidare, samt tar 
fram en kostnadskalkyl till familjenämndens nästa sammanträde. 

Fn § 109/2021: 

Familjenämnden beslutar ansöka om medel från sociala investeringsfonden om 
590 000 kr för verksamhetskostnader samt kostnad för lokal. 

Familjenämnden beslutar att familjecentrumet ska stå klart senast den 1 september 
2022. 

Familjenämnden beslutar att uppföljning i ärendet redovisas på varje kommande 
sammanträde med familjenämnden. 

Fn § 115/2021: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 131/2021: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 2/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 19/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 42/2022: 

Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 58 forts. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 59 Dnr FN 2022/41 

Ekonomisk uppföljning 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1509. 

Budgetuppföljning för BoU mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1385. 

Budgetuppföljning för IFO mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1386. 

_________ 

 

 

  

9



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 62 Dnr FN 2022/31 

Budgettremiss 2023 med plan för 2024-
2025 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2022.1387. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Fn 2022.949. 

 

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 2022.1387. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Framgår i budgetyttrandet. 

Barnperspektivet 
Framgår i budgetyttrandet. 

Miljöperspektivet 
Framgår i budgetyttrandet 

Uppföljning 
Fortsatt dialog i kommande budget-och investeringsberedning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2022.1387. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.1510. 

Budgetremiss familjenämnden 2023, handlingsid: Fn 2022.1387. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Fn 2022.949. 

Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn 
2022.312. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 63 Dnr FN 2022/42 

Familjenämndens mål 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar fastställa målen för budgetåret 2023 enligt lydelsen i 
ärendebeskrivningen.  

Reservation 
Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2023 i form av en 
måldialog med chefer i nämndens verksamheter och familjenämndens ledamöter. 
Utgångspunkt för måldiskussionen har varit de omvärldsanalyser som gjorts, 
nulägeskartor som varit uppe i nämnden under budgetperioden, kvalitetsrapporter, 
statistik och utfall samt familjenämndens mål innevarande år, 2022. 

Ingången i målarbetet har följt inriktningen från fjolårets målarbete, dvs ökad 
tydlighet, om möjligt beslutade målnivåer och att målen är ”SMARTA”- specifika, 
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. I dialogen och diskussionen kring 
målen lyftes samma problematik som vid fjolårets måldialog, hur att förhålla sig till 
mål som initialt inte pekar på full måluppfyllelse – dvs inte uppnår 100%. Full 
måluppfyllelse är också utgångspunkten i våra styrdokument. En viktig faktor har 
också varit kontinuiteten, ”Vilka mål ska/bör behållas”? samt hur skapas utmanande 
mål på rätt nivå, dvs både realistiska och samtidigt utmanade. 

Det är också viktigt i samband med beslutandet av nämndsmål för familjenämnden 
att nämna det systematiska kvalitetsarbetet och all annan uppföljning som görs och 
redovisas för familjenämnden. All verksamhet under familjenämnden redovisar 
regelbundet sitt utfall för familjenämnden och familjenämnden kan löpande följa 
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt kopplade indikatorer. 
Familjenämnden behöver inte fatta specifika mål för varje verksamhetsområde. 
Verksamhetsuppföljningen består av flera beståndsdelar i enlighet med ovan 
beskrivet.  

Efter måldialogen har förvaltningen tagit fram förslag på nämndsmål för 2023. 
Förslagen har lyfts i de två utskotten, fnifu respektive fnuu som föregick 
familjenämndens möte i maj.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot innevarande 
fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av familjenämnden som mål för god 
ekonomisk hushållning och finns med i familjenämndens budgetyttrande. 

 

Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen har 
målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar måluppfyllelsen 
visavi KF-mål och KF-perspektiv. 

Förslag på mål redovisas i tabell nedan. Vart och ett av målen kommer 
kommenteras/beskrivas i slutet på ärendebeskrivningen. 

 

Föreslagna mål: 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“God utbildning ges” ”Andelen behöriga till yrkesprogram ska 

vara minst 80%. Ett första delmål mot 
målet, alla ska bli behöriga till nationellt 
program.” 
 

”Livslångt lärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas” 

”Andelen som är egenförsörjda i 
Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5%” 
 

 

Övriga mål 

 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“Den upplevda tryggheten ökar” ”Kunskapen om våld i nära relationer 

ska öka familjenämndens verksamheter” 

”Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa” 

”Socialtjänst, förskola och skola ska 
utbilda minst 25% av barnens föräldrar i 
förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, 
kring barns och ungas hälsa” 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

”Förenkling leder till att fler kan göra det 
som är långsiktigt hållbart” 

”Deltagandet av barn och elever ska öka 
i förskola och skola jämfört med hösten 
2022” 

”Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag” 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka 
kvällar och helger i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer” 

 

Kommentarer och beskrivningar: 
Mål om god ekonomisk hushållning: 

”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska 
bli behöriga till nationellt program.” 
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt med mer 
än 2,5%” 
Dessa två mycket viktiga mål föreslås vara kvar även budgetåret 2023. Målen i sig är 
centrala för all verksamhet under familjenämndens. Vad gäller målformuleringen för 
dessa båda mål så möter de samma utmaningar, är de realistiska, är de utmanade nog 
och är det en acceptabel ambitionsnivå? I förlängningen strävar givetvis 
familjenämnden mot full måluppfyllelse, alla ska vara egenförsörjda och alla ska 
uppnå behörighet till gymnasieskolan. Med beaktande av historik, hur nära 
målnivåerna har vi varit historiskt (en tio-årsperiod) bedöms förslagna målnivåer vara 
balanserade avseende utmaning, realism och ambitionsnivå. Målen är också alldeles 
nya för 2022 och någon mätning har ännu inte gjorts. Det finns ett egenvärde i att 
”stanna kvar i samma målformulering över tid ”. 

 

”Kunskapen om våld i nära relationer ska öka i familjenämndens verksamheter” 
 Målförslaget följer av fullmäktigemålet ”den upplevda tryggheten ökar”. Under 2022 
har familjenämndens mål på området varit ett kvantitativt mål för antalet 
nattvandrande föreningar. Detta tidigare mål kommer att återkomma under ett annat 
fullmäktigemål längre ner och annan tappning. Förslaget om ökad kunskap kring våld 
i nära relationer är kopplat till vad familjenämnden har rådighet över. Ökad kunskap i 
tjänstemannaorganisationen, både specifikt och generellt kommer att leda till tidigare 
och bättre insatser för drabbade. Specifik och generell kunskap kommer också att 
öka kvalitén i det förebyggande arbetet, vilket inkluderar det elevnära arbetet med 
trygghets- och jämställdhetsfrågor. Sammantaget förväntas detta att ge positivt utfall 
avseende den upplevda tryggheten hos medborgarna. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

”Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (5-
åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa” 
Målet om föräldrautbildning föreslås behållas år 2023. Arbetet med att ta fram, för 
att sedan genomföra föräldrautbildningar är i full gång. Det är viktigt att detta arbete 
får prövas och genomföras innan ett eventuellt byte av mål. I och med 
målformuleringen kommer en ny grupp av föräldrar utbildas 2023. Eventuella 
erfarenheter av genomförande 2022 kan tas med för utformning/revidering av 
utbildningen 2023. Ett effektmål av målet som sådant är att skola och socialtjänst 
gemensamt arbetar fram och genomför utbildningen. Positiva samverkansvinster kan 
skapas genom arbetssättet med en gemensam uppgift. 

 

”Deltagandet av barn och elever ska öka i förskola och skola jämfört med hösten 2022” 
Målet är kopplat till fullmäktiges mål om förenkling och långsiktig hållbarhet. 2022 
har familjenämnden ett mer tekniskt/digitalt mål på området, ”information och 
öppna data”. Under måldialogen och efter analys i kvalitetsrapporter/nulägeskartor 
har området kring barns-och elevers närvaro lyfts. Förutsättningarna för att lyckas i 
skolan och med sin skolgång har naturligt mycket starka kopplingar till deltagande. 
Ett deltagande som börjar redan i förskolan. Vi ser starka kopplingar med lågt 
deltagande och skolmisslyckande. Vi ser också kopplingen att det som börjar som 
lågt deltagande i förskolan riskerar fortsätta i skolan. Lågt deltagande i förskolan 
definieras som att barn inte tar del av förskolans utbildning, inte långa vistelsetider. 

Deltagandemålet tar avstamp i hållbarhet och då specifikt social hållbarhet utifrån 
agenda 2030 målet – god utbildning ges.  Familjenämnden vill komplettera detta så 
det blir mer än ett erbjudande utan att det knyts till ett mottagande/deltagande.  

I och med att föreslaget mål inte prövats i närtid, föreslås målnivån vara i relation till 
ett nuläge (hösten 2022). Över tid kommer eventuellt kommande målnivåer bättre 
identifieras. Initialt kommer ambitionen ”att öka deltagandet” vara det som används. 

 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka vardagskvällar och helgkvällar i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer”  
Föreslaget mål korresponderar mot fullmäktigemålet/perspektivet om delaktighet 
och påverkan av samhället. Vidare korresponderar det mot ”den upplevda tryggheten 
ökar”. Målformuleringen inbegriper familjenämndens tidigare mål gällande 
nattvandrande föreningar men ger också utrymme för annan samverkan och bredare 
samverkan med civilsamhället. Familjenämndens innevarande mål om minst fem 
nattvandrande föreningar kommer att nås 2022. I valet mellan att öka antalet 
föreningar/justera målnivån eller att bredda målet föreslås det senare. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för såväl 
medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de särskilda målen 
för god ekonomisk hushållning. Behörighet till gymnasieskolan med fullföljd 
gymnasieutbildning och ett högt mått av egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt. 

Barnperspektivet 
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och unga. 
Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv och bättre 
uppväxtvillkor. 

Utskottens beslut 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 73/2022, handlingsid: Fn 2022.1343 

Fnuu § 23/2022, handlingsid: Fn 2022.1360. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 73/2022: 

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Fnuu § 23/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Gustafsson (SD) yrkar att det ska läggas till ett mål under god utbildning ges 
”Andelen barn som kan läsa och skriva i andra klass ska uppgå till 100 %” och att 
målet: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts. 

”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika 
negativt med mer än 2,5%” istället ska vara:  

”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet.” 

 

Sven Gunnarsson (C) yrkar att familjenämnden beslutar fastställa målen för 
budgetåret 2023 enligt lydelsen i ärendebeskrivningen. 

Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Sven Gunnarssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Sven 
Gunnarssons (C) yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Följande beslutsordning bestäms: 

Ja-röst för Sven Gunnarssons (C) yrkande. 

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande. 

Omröstning 
Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar familjenämnden enligt Sven 
Gunnarssons (C) yrkande. 

Ja-röster: Sven Gunnarsson (C), Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M), Robert 
Buhre (S), Carina Persson (L). 

Nej-röster: Anna Sandegren (SD) och Per Gustafsson (SD). 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 64 Dnr FN 2022/45 

Förändring av förskolan Allegros 
ägarkrets och bolagsform 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna förändringar i ägarkretsen samt bolagsform för 
förskolan Allegro. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan Allegro har inkommit med anmälan kring att förändra sin ägarkrets och 
bolagsform. I samband med detta ska familjenämnden pröva om den fristående 
förskolan fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och 
lämplighet. Familjenämnden kan också pröva om verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar påverkas av förändringen.  

Ägarkretsen kommer att förändras då en av ägarna av personliga skäl väljer att lämna. 
Förvaltningen anser inte att detta påverkar ägar- och ledningskretsens kompetens då 
två av de tidigare tre ägarna fortsätter driva förskolan. Bolaget har under senare år 
haft tre förskolor men har nu förvärvat en fjärde och önskar då byta bolagsform från 
ekonomisk förening till aktiebolag. Förvaltningen anser att en utökning av förskolor 
ger en stabilitet till företaget och har inget att erinra gällande byte av bolagsform. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ett stabilare företag kan göra att förskolan klarar omsvängningar i barnantalet bättre 
och risken för nedläggning minskar, detta ger ökad trygghet för att barn som annars 
kan riskera att behöva byta förskola. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Följs upp i ordinarie tillsyn av fristående förskolor. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 64 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna förändringar i ägarkretsen samt bolagsform för 
förskolan Allegro. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 21/2022, handlingsid: Fn 2022.1358.  

Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskrets för fristående förskola samt 
förändringar av bolagsform, årsredovisning 2019, Förskolan Allegro, handlingsid: Fn  
2022.877. 

Årsredovisning 2020 Allegro, handlingsid: Fn 2022.1230. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 21/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna förändringar i ägarkretsen samt bolagsform för 
förskolan Allegro. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Förskolan Allegro 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 65 Dnr FN 2022/54 

Nämndinitiativ - Samverkan om 
läsårstider 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att förvaltningen skall vid planering och före beslut i 
familjenämnden om läsårstider samverka med övriga SÖSK-kommuner. Detta i syfte 
att i möjligaste mån samordna tiderna för kommande läsår. 

Ärendebeskrivning 
Det antecknas att såväl Anders Throbäck (S) som Charlotte Rosdala (C) ska stå som 
initiativtagare till ärendet. 

Charlotte Rosdala (C) har lämnat in initiativärende gällande samverkan om läsårstider 
med följande lydelse: 

Efter avslag på motion om samverkan om läsårstider på Familjenämndens 
sammanträde 2022-03-04 lämnar undertecknad följande initiativärende till 
familjenämnden. 
 
Förvaltningen anger i sitt yttrande till den 2022-03-04 avslagna motionen att man 
efter samverkan med rektorer och lärarfack vill behålla inflytande över läsårstiders 
planering och inte samordna med övriga SÖSK-kommuner. 
 
Initiativärendet jag vill lämna är att familjenämnden beslutar enligt följande; 
 
- Förvaltningen skall vid planering och före beslut i familjenämnden om läsårstider 
samverka med övriga SÖSK-kommuner. Detta i syfte att i möjligaste mån samordna 
tiderna för kommande läsår. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende angående samverkan om läsårstider, handlingsid: Fn 2022.1511. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna Sandegren (SD) yrkar att samverkan ska vara en rekommendation. 

Sven Gunnarsson (C) yrkar bifall till initiativet.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 65 forts. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Sven 
Gunnarssons (C) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Charlotte Rosdala (C) 

Anders Throbäck (S) 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 66 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut april 2022. 

När Vad  Vem 
2022-04-11 Beslut om uppskjuten 

skolplikt 
Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-27 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1512. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 67 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 6 maj 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen mars 2022. 

• Underrättelse - med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog 
med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-12, § 53. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, § 54. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, § 55. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, §§ 
56-73. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-04-21, §§ 20-23. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1513. 

Anmälningsärenden enligt skollagen mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1403. 

Underrättelse - med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med 
civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer, handlingsid: Fn 2022.1114. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 68 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga mars 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Pojke 

LVU 

Humana 

Baggium 

 72 000:- 2021-12-21 2022-02-16 

Flicka  

LVU 

SIS Ryds Brunn 

Samskapa 

178 000:- 

 

227 800:- 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

2022-02-11 

 

 

Pojke  

SoL 

Almaröd AB  58 900:- 2021-03-01  

Flicka  

SoL 

Vejbyhem 

Stödboende 

 57 240:- (feb) 

 45 520:- (mars) 

2021-12-27  

Flicka  

LVU 

Gryning  79 820:- 2022-02-03  

Pojke  

LVU 

Gryning 174 720:- 2022-02-03  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 68 forts. 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Humana 

Social 
utveckling 

   5 475:- 2021-09-24 2022-02-24 

Ungdom Hassela  26 882:- 2021-12-15  
 
Vuxen placering 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

 50 912:- 2021-09-24 2022-02-24 

 
Statistik fattade beslut, december 2021 – mars 2022 
Beslut dec jan feb mars 
Startade utredningar 19 12  7 14 

Avslutade utredningar med insats 11  7  4  6 

Avslutade utredningar utan insats  3  3  2  0 

Förlängd utredningstid 11:2  1  0  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a 
SoL 

 0  0  0  0 

Nerlagda utredningar  0  1   0  0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

 6  0  3  2 

Vård enligt LVU  0  1  4  3 

Avslag om vård enligt LVU  0  0  0  0 

Vård enligt LVU upphör  0  0  0  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

 0  0   1  2 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 68 forts.     

Placering i akuthem/HVB-hem SoL  0  0  0  0 

Placering i stödboende/ut sluss  1  0  0  1 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

 1  0  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

 1  0  0  1 

Placering SIS enligt LVU  0  0  0  1 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

11  3  5  1 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, december 2021 – mars 2022 
Beslutstyp dec jan feb mars 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

20 15 11 19 

Avsluta utredning ek. bistånd 26  8  22 11 

Lägga ner utredning ek. bistånd  4  6  2  4 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 115 97 108 106 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 49 47 45 59 

Arbetsförberedande insatser   3 11  6  4 

Avslag 4:1 SoL 61 48 60 82 

Överklagan rätt tid  4  2  1  8 

Överklagan avvisas  1  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut  4  2  1   8 

Ändring överklagat beslut  1   0  1  1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan  0  1   0  0 

Avsluta utredning  3  0  2  0 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 68 forts.     

Lägga ner utredning  0  0  1  0 

Öppenvård familjefrid  1  0  1  0 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  0  0  1  0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  0  0  0  0 

Avslag 4:1 SoL  0  0  0  0 

Vuxenenheten     

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL  0  0  0  0 

Avsluta utredning  2  2  5  2 

Utredning yttrande/upplysningar  1  1   0  0 

Avsluta utredning - avslag  1  0  0  0 

Inleda utredning 7 § LVM  1  0  0  0 

Avsluta utredning LVM § 11  0  0  0  0 

Omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM 

 0  0  0  0 

Ansökan om vård enligt 11 § LVM  0  0  0  0 

Placering LVM hem 25 §   0  0  0  0 

Placering HVB hem 27 §  0  0  0  0 

Placering HVB hem - missbruk  0  0  0  0 

Placering HVB hem övriga vuxna  0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordning 3:8  0  0  0  0 

Yttrande körkortsförordning 5:2  0  0  0  0 

Öppenvård vuxen  0  0  1  2 

Avslag öppenvård  0  0  0  0 

Överklagan  0  0  0  0 

Överklagan avvisas  0  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0  0  0 

Bostadskontrakt      
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 68 forts.     

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL  0  1  1  0 

Avsluta utredning  0  0  0  0 

Bevilja andrahandskontrakt  2  1  0  0 

Avslag 4:1  1  0  0  0 

Överklagan rätt tid  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0  0  0 

 
Delegeringsbeslut mars 2022 
5 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Charlotte Rosdala, familjenämndens ordförande. 

1 st. jourhemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL – Liliana Pekalska – enhetschef. 

 

Domar och beslut, mars 2022 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 3 mars 2022.  

Mål nr. 8945-21 

Hid. Fn 2022.711 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagan. 

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 7 mars 2022. Mål nr. B 2539-21. 

Hid Fn. 2022.805 

Dom gällande misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken, påföljd ungdomstjänst 50 
timmar samt skadestånd.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 15 mars 2022.  

Mål nr. 12853-21. 

Hid Fn. 2022.865 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 68 forts. 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 16 mars 2022.  

Mål nr. 6352-21 

Hid Fn. 2022.866 

Överklagade beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 17 mars 2022. 

Mål nr. 2464-22 

Hid. Fn. 2022.880 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagan.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 18 mars 2022. 

Mål nr. 2779-22 

Hid Fn. 2022.882 

Överklagat beslut gällande beredande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten beslutar 
att vård med stöd av 2 § LVU ska beredas omedelbart. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 24 mars 2022. 

Mål nr. 486-22 

Hid Fn. 2022.956 

Överklagat beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022. 

Mål nr. 14011-21 

Hid Fn. 2022.1034 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
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6 maj 2022 
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§ 68 forts. 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022.  

Mål nr. 12773-21 

Hid. Fn. 2022.1035 

Överklagat beslut fattat av Familjenämnden i Tomelilla kommun den 9 september 
2021 gällande bistånd: fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022. 

Mål nr. 14262-21 samt 14265-21 

Hid Fn. 2022.1054 

Överklagat beslut fattat av Familjenämnden i Tomelilla kommun den 18 och 26 
november 2021, gällande umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandena delvis. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 1 april 2022.  

Mål nr. 1773-22 

Hid Fn. 2022.1052 

Överklagat avgörande som beslutats i Förvaltningsrätten i Malmö den 25 mars 2022 i 
mål nr. 2837-22, gällande omedelbart omhändertagande för vård av unga. 
Kammarrätten avslår överklagandet.   

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 72/2022, handlingsid: Fn 2022.1342. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 72/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

_________ 
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6 maj 2022 
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Fn § 69  

Plats för familjenämndens nästa 
sammanträde 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att familjenämndens nästa sammanträde ska äga rum i en 
av kommunens verksamheter, exempelvis Kastanjeskolan alternativt 
Lindesborgsskolan. 

Ärendebeskrivning 
Robert Buhre (S) föreslår att familjenämndens nästa sammanträde, den 10 juni 2022,  
ska ske i en av kommunens verksamheter förslagsvis på en skola. 

Familjenämnden enas om att ge förvaltningen i uppdrag att eftersöka lämplig lokal 
för nämndssammanträdet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Robert Buhre (S) yrkar att familjenämndens nästa sammanträde ska äga rum i en av 
kommunens verksamheter, exempelvis Kastanjeskolan alternativt Lindesborgsskolan. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Robert 
Buhres (S) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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